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1. HALLINTOPALVELUT 
 

Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI 

Puh. 044 445 6801, fax. (08) 816 2800 

Viraston aukioloaika: ma - pe 9.00–15.00 

 

 
 

Syyskuun kuulumisia! 

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2015 talousarvion laadintaa ohjaavan raamin. Omassa toiminnassa 
tulevan vuoden liikkumavara on 0 prosenttia. Lautakuntien tehtävänä on suunnitella toimintansa 
toteutettavaksi vastaavan suuruisilla määrärahoilla kuin tänä vuonna. Tosin taloudenpitoon vaikuttavat 
tunnusluvut kuten verotulot vuodelle 2015 tulevat tarkentumaan, joten muutoksia on myöhemmin 
mahdollista tulla. Talousarvion raamiin ei sisälly kunnallisverojen nostoa. Kuluvan vuoden tulojen ja 
menojen toteuma elokuun lopussa vastaa laadittua talousarvioita. Lokakuussa saadaan tarkempi arvio 
loppuvuoden  tilanteeseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannuksista saadaan 
loppuvuoden määräraha-arvio. 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä tapahtuu muutos vuoden 2015 alusta lukien. 
 Tuolloin palvelujen tuottaja on Attendo Oy:n Kuntaturva. Keväällä toukokuussa 
 valtioneuvoston antama päätös velvoitti Kärsämäen kunnan järjestämään 
 perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminnassa Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven 
 kanssa ajalla 1.6.–31.12.2014 siten, kuin kunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta 12.11.2008 
 hyväksymässään yhteistoimintasopimuksessa. Jotta kaikki sujuisi hyvin vuoden vaihteessa, se 
 edellyttää valmistautumista vuodenvaihteen h-hetkeen. Palvelujen tuottajan ja järjestäjän 
 muutos pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin siten, että asiakkaiden palveluissa 
 muutos ei aiheuttaisi viiveitä tai muitakaan  ylitsepääsemättömiä ongelmia. Kuntalaisten 
 illassa 8.10. katsotaan mitä sote -palveluissa muuttuu ja miten vuoden vaihtuessa.  

Oulun Eteläisen alueen kunnat kokoontuivat Oulaisiin keskustelemaan Jokilaaksojen sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotantorakenteesta, miten Jokilaaksojen 17 kunnan alueella kyseiset palvelut 
tuotetaan ja millaisella rakenteella kun huomioidaan järjestämislain linjaukset. Maa on jaettu viiteen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisalueeseen. Pohjois-Suomen järjestämisalue on 
väestöpohjaltaan 740 000 asukasta. Alue käsittää Kainuun-, Lapin-, Pohjois-Pohjanmaan-, Keski-
Pohjanmaan- ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit. Järjestämisalueen palvelujen tuottamisesta vastaa 
tulevaisuudessa ehkä 4-5 tuotantoaluetta. Kokouksessa läsnä olleet kunnat olivat yksituumaisia ja 
päättivät selvittää Jokilaaksojen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantorakenteen vuoden loppuun 
mennessä. Kunnat käsittelevät ehdotuksen tammi-helmikuussa 2015. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty valituksia, jotka koskevat tavalla tai toisella valtuuston 
päätöstä viime vuoden joulukuulta erota ppky Selänteestä. Hallinto-oikeus on 19.9.2014 ratkaissut 
asiassa jätetyt kaikki valitukset seuraavasti: 

1) Kärsämäen kunnan valtuuston päätös 19.12.2013 irtisanoa peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 
perussopimus päättymään 31.5.2014 ei ole lainvastainen, eikä sen kumoamiseen tehtyjen 
valitusten johdosta ole syytä. 

2) valtuuston päätös 27.5.2014 on valtioneuvoston 8.5.2014 päätöksen tiedoksi merkitsemistä ja että 
valtuuston päätös on lähinnä täytäntöönpanoa. Valitusta ei ole voitu ottaa tutkittavaksi. 

3) valtuuston päätös 25.2.2014 merkitä tiedoksi valtuuston puheenjohtajalle tehty vaatimus 
valtuuston päätöksen 19.12.2013 § 171 perumisesta todeten, että valtuusto ei tee asiassa uutta 
päätöstä. Valitusta ei otettu tutkittavaksi, koska asia on ollut valmistelua ja täytäntöönpanoa eikä 
päätös pidä sisällään lopullista asiaratkaisua, josta voi tehdä kunnallisvalituksen. 

4) valtuusto on 7.4.2014 merkinnyt tiedokseen kunnan neuvottelun valtiovarainministeriössä Paras-
puitelain mukaisista yhteistoimintajärjestelyistä, merkinnyt tiedoksi seikkoja kokonaisulkoistuksen 
periaatteista ja mahdollisista vaikutuksista sekä todennut etenevänsä 4.2.2014 päätöksensä 
mukaisesti. Lisäksi valittaja valittaa, että päätökseen on liitetty muutoksenhakukielto. Valitusta ei 
oteta tutkittavaksi, koska valtuusto ei ole tehnyt asiassa uutta asiaratkaisua. Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeus on todennut, että päätökseen on tullut liittää ilmoitus muutoksenhakukiellosta. 
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 Sydänmaan Sykkeessä vietettiin viime viikonvaihteessa Pohjois-Pohjanmaan kyläpäiviä, jotka 
 kokosivat maakunnan kylätoimijoita yhteen. Päivien aikana työpajoissa paneuduttiin kylien 
 kehittämiseen useista lähtökohdista hankkien mm. Sydänmaan kylän infrastruktuurin 
 käyttäjäkokemuksia. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry. täytti tänä syksynä 15 vuotta ja tällainen 
 juhlatapahtuma sopi hyvin yhteen juhlavuotta viettävän Kärsämäen kunnan kanssa. 

 Nautitaan vielä luonnon syksyisistä väreistä! 
 
 Riitta Hokkanen  
 kunnanjohtaja 
 

 
 

 

 

TIEDOTUS 
 

Hyvä kuntalainen, 
voit kysyä asioista, esittää mielipiteitäsi tai ideoitasi asioita valmisteleville viranhaltijoille ja päättäjille.   
 
Palaute/asiointilomake on kunnan nettisivulla (pääsivu) osoite: www.karsamaki.fi 
 
 Kärsämäen kunta 

kunnanjohtaja  044 – 445 6803 riitta.hokkanen@karsamaki.fi 
 kunnansihteeri 044 – 445 6804 tuukka.kuisma@karsamaki.fi 
 kunnaninsinööri 044 – 445 6840 martti.pietikainen@karsamaki.fi 
 sivistystoimenjohtaja 044 – 445 6867 kari.oikarinen@karsamaki.fi 
 
 Elinkeinoneuvonta 

 yritysasiamies/kehittämispäällikkö 
 Matti Puranen  040 – 356 4711 matti.puranen@nihak.fi 
 
 Poliittinen päätöksenteko: 

 kunnanhallituksen puheenj. 044 – 445 6813 jaana.salo@karsamaki.fi 
 kunnanhallituksen I varapj 0400 – 892 731 satu.pinola@karsamaki.fi 
 kunnanhallituksen II varapj 050 – 562 1157 anne.ruha@karsamaki.fi 
 
 valtuuston puheenjohtaja 044 – 445 6814 esko.ristinen@karsamaki.fi 
 valtuuston I varapj. 040 – 522 1179 mika.pietikainen@karsamaki.fi 
 valtuuston II varapj.   riikka.manninen@karsamaki.fi 
 
 Kuntakonsernin tytäryhtiöt 

 Kärsämäen Asunnot Oy 
 tj. Kati Tuohimaa 040 – 508 4946 kati.tuohimaa@op.fi 
 
 Vesihuolto Oy 
 tj. Martti Lampela 044 – 445 6821 martti.lampela@karsamaki.fi 
 
 Kiinteistö Oy Kärsämäen teollisuuskiinteistöt 
 tj. Matti Puranen 040 – 356 4711 matti.puranen@karsamaki.fi 
 
 Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus 
 tj. Kati Tuohimaa 040 – 508 4946 kati.tuohimaa@op.fi 

 

http://www.karsamaki.fi/
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KUNTALAISTEN ILTA 
 

Frosteruksen koululla Kärsämäki – salissa, Frosteruksenkatu 25. 

8.10.2014 klo 18:30 - 21:00 

Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta alk. klo 18:00 

AIHEINA 
 Valtuustoryhmien terveiset 

 Kuntalaisten toiveita ja säästöehdotuksia vuodelle 2015 ja 

suunnitelmavuosille 2016 ja 2017 

 Mikä muuttuu vai muuttuko, sote-palvelut 2015? 

TERVETULOA ESITTÄMÄÄN MIELIPITEITÄ JA KYSYMYKSIÄ! 
 TUO NAAPURISIKIN MUKANA! 

 
Kärsämäen kunnanhallitus 

 
Toiveita keskustelun aiheista voi lähettää etukäteen kirjeellä, kuntamme nettisivujen 

palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla karsamaen.kunta@karsamaki.fi. 

ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2015 
 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2015 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi. 
 
Hyvin erilaiset, erilaisissa ammateissa toimivat ja erilaisissa lähiyhteisöissä ja elämäntilanteissa elävät äidit 
voivat olla ansioituneita kasvattajia. Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja 
nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin 
yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. 
 
Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittavaksi. Huomioon otetaan myös 
laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja 
urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville 
kunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää. 
 
Tarkemmat ohjeet internetistä www.karsamaki.fi tai www.avi.fi (Pohjois-Suomi, Tiedotteet 2014)  
-sivuilta. Hakemuslomakkeita saa kunnantalolta tai kansalaisen verkkopalvelu osoitteesta 
www.suomi.fi nimellä kunnial1. 
 
Lisätietoja antaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hallintosihteeri Sanna Takkinen 
puh. 029 501 7547 ja suunnittelija Erja Sipola puh. 029 501 7592.  
 
Esitykset on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, Linnankatu 1-3, 90100 Ouluun  
7.11.2014 mennessä. 

 

http://www.karsamaki.fi/
http://www.avi.fi/
http://www.suomi.fi/
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Kunnanviraston neuvonnassa toimii Kelan yhteispalvelupiste, joka on avoinna viraston aukioloaikoina. 

Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien käytön 

ohjausta. Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaan asioimaan tullessasi. 

 

 

 

 

Neuvonnassa toimii myös Työ- ja elinkeinotoimiston yhteispalvelupiste. Palvelupisteestä on yksi 

asiakaspääte, jolla voit asioida www.te-palvelut.fi –sivuilla. Muista varata aika etukäteen kunnan 

neuvonnasta! Palvelupisteeltä löydät myös työ- ja elinkeinohallinnon julkaisuja, esitteitä ja lomakkeita sekä 

pystyt palauttamaan ja tarvittaessa kopiomaan lomakkeita. 

TYÖMATKATUKEA ULKOPAIKKAKUNNALLA TYÖSKENTELEVILLE 

 

Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville. Alla on määritelty 

tarkemmat kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot. Hakuaika päättyy 31.10.2014. 

 

Lomakkeita tuen hakemiseksi saa kunnanviraston neuvonnasta ja sen voi myös tulostaa kunnan 

nettisivuilta osoitteesta http://www.karsamaki.fi/kunnanhallituksen-ilmoitukset. 

 

 

TYÖMATKATUEN MYÖNTÄMISEHDOT 

 

1.   Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen 

oikeutettu. 

 

2.   Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. 

Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n 

mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä. 

 

3.   Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka 

todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta 

tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään. 

 

4.   Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten 

perusteella. Vuonna 2014 tuki myönnetään vuoden 2013 vahvistetun verotuksen 

tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen 

oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa 

kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 600 euroon. 

 

5.   Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät 

verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa 

(vähennettynä 600 euron omavastuuosuudella). 

 

6.   Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle 

marraskuun loppuun mennessä. 

 

7.   Tuki on sen saajalle veronalaista tuloa. 

 

 

Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, kunnanjohtaja, Keskuskatu 14,  

86710 KÄRSÄMÄKI. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804. 

 

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.karsamaki.fi/kunnanhallituksen-ilmoitukset
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Työvoimatoimiston sivuilla voit ilmoittautua työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset 

sekä etsiä tietoa ammateista ja koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaa -sivulta löydät 

ohjeet asioimiseen, ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet tulevia valmennuksia kuten 

Työhakuvalmennus ja Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja kursseja esim. Tuunaa CV-

nettiprofiilisi kuntoon! 

 

KÄRSÄMÄEN KIRJASTO 

 
 

 

 

 

YRITYSPALVELUT 
 

Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan 

n.10 asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista YRITYS-SUOMI -palvelukonseptia, joka käsittää 

yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan, verotukseen ja 

osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja Matti Puranen, 

jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu henkilöstö 

osaamistarpeen mukaan. Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshautomoasiakkaita palvelee 

TULEVIA TAPAHTUMIA YHTEISPALVELUPISTEESSÄ 

Syyskuussa infotilaisuus Omapaja toiminnasta. Omapaja Oy on pajayritys, joka tarjoaa sinulle 

mahdollisuuden toimia yrittäjämäisesti ilman oman yrityksen perustamista. Ilmoittautuminen 

sähköpostitse matti.jaaskelainen@omapaja.com tai 044-303 0299 (Kerro ilmoittautuessasi missä haluat 

infoon osallistua).  

29.09. klo 12 – 16 ”Harjaannu yrittäjyyteen ilman omaa yritystä” 

Lokakuussa luento Erotu eduksesi työnhaussa! Tarvitsetko vinkkejä työpaikkahakemuksen ja 

ansioluettelon (CV) kirjoittamiseen? Mietitkö mitä työpaikkahaastattelussa kysytään ja mitä kannattaisi 

vastata? Vinkkejä ja vastauksia Erotu eduksesi työnhaussa luennolta. Ilmoittaudu viim. edeltävänä päivänä 

p. 029 505 6553 tai apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi. Kerro ilmoittautuessasi missä asiointipaikassa haluat 

infoon osallistua. 

 07.10. klo 13 – 16 Erotu eduksesi työnhaussa! 

Lisää tietoa kunnantalolta tai www.karsamaki.fi / Yhteispalvelupiste / sivun ala laidasta linkki 

tapahtumakalenteriin. 

Kirjaston aukioloajat 

 

Ma 12 – 20 

Ti 12 – 20 

Ke   9 – 16 

To 12 – 20 

Pe    9 - 16 

 

P. 044-445 6852 

kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

kirjasto@karsamaki.fi 

6.10. – 31.10.  

esillä vanhoja valokuvia Kärsämäeltä   
Facebookin ”Kärsämäkiset juuret” sivustolla esitettiin idea vanhojen 

valokuvien kokoamisesta näyttelyksi. Kaikki halukkaat ovat voineet 

antaa kuviaan näyttelyyn. 

Kulttuuritontut-hanke kokoaa näyttelyn yhteistyössä Kärsämäkiset 

juuret –sivuston perustajan Piritta Ruutikaisen kanssa. 

mailto:matti.jaaskelainen@omapaja.com
mailto:apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
http://www.karsamaki.fi/
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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hautomoasiamies. Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin pidempäänkin toimineille yrityksille. 

Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään 

yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa. YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi; GSM 

040 356 4711; fax. (08) 816 2800 

 

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY 
 

Kärsämäen Asunnot Oy:n tehtävänä on turvata määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä 

monipuolinen vuokra-asuntokanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, yhteistyössä 

Kärsämäen kunnan kanssa. Kärsämäen Asunnot Oy omistaa 36 rivitaloa sekä 17 

osakehuoneistoa. Huoneistot sijaitsevat pääosin Kärsämäen keskustassa. Vapaita asuntoja 

voi tiedustella p. 040 508 4946. Asuntohakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen 

kautta osoitteesta www.karsamaki.fi. Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 

osoitteella Kärsämäen Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki.  

  

Asiointiosoite on muuttunut. Jatkossa vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa 

Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimistolla osoitteessa Frosteruksenkatu 4, 86710 

Kärsämäki (Osuuspankin rakennus). Sisäänkäynti Otto-automaatin vasemmalta puolelta 

ovesta "kokoustilat". Palvelemme ma-to klo 9-15, pe suljettu, poikkeuksista tiedotamme 

ovessa. Suosittelemme ajanvarausta asiointiajan varmistamiseksi. 

Uusi puhelinnumeromme on 040 508 4946. 

 

 

2. PPKY SELÄNNE 
 

SELÄNTEEN  PÄIVYSTYSTIEDOTE   1.10 – 31.10.2014  puh. 044 770 0701 

 

MA-PE KLO 8 -16 OMISSA TERVEYSKESKUKSISSA 

ma-pe klo 16-18 Kärsämäkisten ja pyhäjärvisten päivystys  Pyhäjärven tk:ssa  

 

Lokakuun  viikonloppupäivystykset ovat kaikilla Selänteen kuntien päivystysasiakkailla: 

Lauantaisin  Pyhäjärven  terveyskeskuksessa klo 8-18 

Sunnuntaisin  Haapajärven  terveyskeskuksessa klo 8-18 

       

 Ilta- ja yöpäivystys   HÄTÄTAPAUKSILLE  18-08   
- OULASKANKAAN SAIRAALASSA puh. 08 429 7840  

- IISALMEN  SAIRAALASSA puh.  017 272 2346  

- KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALASSA  puh 06 826 4500 

 

SELÄNTEEN HAMMASHOIDON AJANVARAUS 

MA-TO 8-15 JA PE 8-13 puh. 044 700 1844 

HAMMASHOIDON VIIKONLOPUN SÄRKYPÄIVYSTYSTIEDUSTELUT 

puh. 06 828 7450 

SELÄNTEEN KIIREETÖN AJANVARAUS, LAB.VASTAUKSET JA  KYYTITOD. YMS. TIEDUSTELUT  

MA - PE 9-14 puh. 044 770 0702 

 

Ps. Päivystyksen ja kiireettömän ajanvarauksen puhelinpalvelussa takaisinsoittomahdollisuus. 
 

 

3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 
 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 
 

EIKKA-TESTAUSBUSSI JA INBODILAITTEET KUNNASSA 

Bussi kiertää kuntaan alustavan aikataulun mukaan viikolla 42, lokakuussa.  

InBody -laitteet kehonkoostumusmittauksia varten marraskuussa viikolla 45. 

http://www.karsamaki.fi/


8 

Näistä tarkemmin lähempänä ajankohtaa ilmoituksissa. 

 

Retki HAAPARANTAAN  la 4.10. Lähtö kunnantalon pihasta klo 6.30. Sitovat ilmoittautumiset 

Poppelissa olevaan listaan ma 29.9. mennessä tai puh. 044 077 1580 Mika / 050 576 5150 Jaakko. 

Alle 13-vuotiaat valvojan seurassa. Lisää nuorisovaltuuston ilmoituksissa. 

 

Tiistaina 7.10. uintiretki Nivalan Uikkoon. Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan pe 3.10. 

mennessä. Tarkemmin ilmoituksissa. 

 

Muitakin retkiä tulossa, seuraa ilmoittelua. 

 

SYYS  ELÄMYKSIÄ  IKÄIHMISILLE valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietetään torstaina 

9.10. Ota haaste vastaan ja osallistu Vie vanhus ulos -haastekampanjaan 1.12.2014 - 28.2.2015. 

 

Uusi  LÄHILIIKUNTAPAIKKA  on valmistunut urheilukentän ja koulun läheisyyteen. Käykääpä 

testaamassa kaiken ikäiset. 

 

Etsivä nuorisotyö 

Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön hankkeessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, 

jotka ovat jäämässä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen julkisen 

sektorin palvelut. Toiminta Kärsämäellä on alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta 

toimii liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen puh. 044 445 6812 ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä 

Anne-Mari Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi. 

 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat ma klo 17-20, ti ja ke klo 15-20 ja pe klo 17-22. 

Muutokset ja lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Poppelin ikkunassa.  
Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- ja 

erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia, katsella tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea ja viettää aikaa 

kavereiden seurassa. 

Huom!  paljon uusia aktiviteetteja harrastamiseen, tule testaamaa vaikka nopeuspeliä, joka vaatii mm. 

keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta, näppäryyttä jne. (Tämän hetkiset ennätyspisteet ovat jo varsin 

korkeat).  

 

Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee Nuorisotilassa ja on avoinna Poppelin aukioloaikoina. 

Settinetti toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti maksuttomaan 

Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). www.settinetti.fi 

nuorisotiedotus@settinetti.fi 

 

Kuntokeskus avoinna 

Ma-Pe klo10-18, La sopimuksen mukaan, Su suljettu. Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447. 

        

KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten. 

Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 
 

 

  

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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Liikuntavinkkejä päivittäiseen liikuntaan 

Liikkumiskykyä voidaan säilyttää ja parantaa voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Harjoittelu 

vaatii myös kunnon ruokaa. Liha, kala, kananmunat ja pavut ovat lihasten rakennusaineita. Marjat ja 

kasvikset piristävät mieltä ja kehoa. Juothan päivässä 5-8 lasillista vettä, maitoa tai piimää. Esitteitä 

tilattavissa www.ikainstituutti.fi, www.voimaavanhuuteen.fi. 

MUKAVAA PÄIVÄÄ ! 
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K RTTU
Etsivä nuorisotyö

4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 
KIITOS KAIKILLE, JOTKA EHDITTE JA PÄÄSITTE MUKAAN 

Kiitos! Saatiin porukalla puhdasta jälkeä Konttilassa ma iltana. 

-Yhdistykset ja järjestöt yhdessä- 

 
 

 

Kärsämäen Tules ja Reuma ry tiedottaa 
 

Syksyn ohjelmaa yhdistyksessämme. 

 

Kuntosali ryhmä pyörähti käyntiin, kokoonnumme aina torstaisin klo 10.00 kuntosalille. Samuli opastaa ja 

neuvoo tekemään liikkeet oikein, jokainen voi kysyä neuvoa tarvittaessa. Yhdistys tukee lippujen hinnassa 

(joita saa paikanpäällä Hilkalta). 

Tule rohkeasti mukaan välittömään porukkaan. 

 

Kerhot jatkuvat aina parittoman viikon keskiviikkona. 

Lokakuussa 8.10. ja 22.10. sekä marraskuussa 5.11. ja 19.11. Konttilassa alkaen klo 11.00. 

Vapaata ohjelmaa, ”maailman parantamista”, kahvittelua, arpoja, laulellaan, pelataan jotain pelejä. 

Tarpeen mukaan pyritään saamaan luennoitsijoita ym. 

 

Vesijumpat jatkuvat maanantaisin klo 13.00 ja 14.00, lippuja saa jäsen hintaan Hilkalta. Tervetuloa 

liikkumaan! Jos on kysyttävää aiheesta, soittele Hilkalle 040 519 6543 

 

Tervetuloa iloiseen ryhmään ja tuo ideoita tullessasi, pyydä ystäväsikin mukaan. 

Oikein hyvää syksyä kaikille! ! ! 

 
 

 

 
 
 

 
 

     Yhteishaku tammikuussa 2015 
                alkaviin koulutuksiin 

 

Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 24.9. - 3.10.2014. 
 

Lisätiedot ja haku: www.opintopolku.fi  

Huomioi että haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. 
 
 

  Etsivä nuorisotyö opastaa tarvittaessa haun tekemisessä. 
 Varaa aika ja ota koulu- ja työtodistukset mukaan! 

 

Kärsämäki ja Haapajärvi: Ansku p. 050 527 5503 / annemari.teppo@snack.fi 
Pyhäjärvi ja Reisjärvi: Eveliina, p. 050 527 6304 /  eveliina.virtanen@snack.fi  

Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry kotisivut: www.snack.fi  

 

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

 

Kärsämäen nuorten työpaja 
Yksilövalmentaja Hannele Halonen 

puhelin: 050 456 7272. 
sähköposti: hannele.halonen@snack.fi 

 

http://www.opintopolku.fi/
mailto:annemari.teppo@snack.fi
mailto:eveliina.virtanen@snack.fi
http://www.snack.fi/
mailto:hannele.halonen@snack.fi
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Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille 

kokoontuu seuraavan kerran 8.10.2014 klo 17.00  

Kärsämäen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 

Tervetuloa saamaan tukea toisilta  

samassa tilanteessa olevilta. 

Tied. p. 040 026 8711 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 

 

 
 

 Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa 
 

ANNETAAN HYVÄN KIERTÄÄ – KAMPANJA on päättymässä, palautelkaa kassit 4H-yhdistykselle 

lokakuun aikana, KIITOS. KAIKKI kampanjassa mukana olleet julkaistaan ainakin yhdistyksen kotisivuilla. 

MAANANTAISIN: Sydänmaan sekakerho klo 17-18 Sykkeessä. Ohjaajana Katri Pirnes. Saviselän 

liikuntakerho klo 18-20. Ohjaajat Jonna Kyllönen ja Jere Tiikkainen. Konttilan sekakerho 1-4 

luokkalaisille klo 15:30-16:30. Ohjaajat Jenna Vattu, Wilhelmiina ja Anu Tuominiemi. TIISTAISIN: 

Konttilan kokkikerho alakoululaisille klo 16:00-17:30. Ohjaajat Iina Vaitiniemi ja Roosa Junno. 

KESKIVIIKKOISIN: Kirkonkylän liikuntakerho 5-7 luokkalasille Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 

16-17. Ohjaajat Otto Korkatti ja Tero Hannula. TORSTAISIN: Saviselän sekakerho klo 17-18 kyläkoululla. 

Ohjaaja Jenni Kyllönen. PERJANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla alakoululaisille 

klo 15-16. Ohjaajat Perttu Tossavainen ja Toni Kyllönen. 

Alueellinen KERHONOHJAAJA KURSSI 3.-4.10.2014. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4H/Hannele puh. 

040 772 9822. RAATIN varhaisnuorten leiri 17.-18.10.2014. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tuula puh. 

050 431 8996 (Kärsämäen seurakunta). Tulossa myös YÖKYÖPELIPELIT 31.10.2014.  

Lastenmaatalousnäyttely Kärsämäellä 5.9.2015. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset 

osoitteessa: www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi, yhdistys löytyy 

myös facebookista karsamaen4h. 

 
 

Kärsämäen maa- ja kotitalousseura ry tiedottaa 
 

Lähdetään porukalla teatteriin Kiuruvedelle su 2.11.2014 

Rintamäkeläiset (tv:stä tuttu) 

Lähtö Nesteen pihasta klo 11.15. Esitys alkaa klo 13.00 ja kestää n.2,5 tuntia, 

jonka jälkeen palataan suoraa kotiin. Linja-auto kuljetus mikäli lähtijöitä on 

tarpeeksi. 

Reissun hinta Maa-ja Kotitalousseuran jäsenille ja puolisoille 15€/ henkilö ja ei 

jäsenille 25€/ henkilö. Hinta sisältää kyydin, lipun ja väliaika tarjoilun.Varaa 

mukaan tasaraha, hinta peritään linja-autossa. Lisätietoja, ruoka-aineallergiat ja 

sitovat ilmoittautumiset 17.10.2014 mennessä. 

Tarja Luonua puh. 050 535 0273 tai Auli Pietikäinen puh.040 770 5914 

Lähdetään porukalla teatteriin! 

¤¤¤¤ 

"Ompeluilta" ti 30.9.2014 alkaen klo 18.30 Auli ja Rauno Pietikäisellä Saviselässä, Jylhänperäntie 41. 

Tervetuloa! 

¤¤¤¤ 

http://www.karsamaki.4h.fi/
mailto:karsamaki@4h.fi
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Vuoden 2014 jäsenmaksu  on 5€, sen voi maksaa kaikissa yhteisissä tilaisuuksissa tai pyytää tilinumeron 

Tarja Luonualta p. 050 535 0273. 

¤¤¤¤ 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  sekä teltta 5 

x 8m  Tiedustelut Irene Flankkila  p.0400 396 380. 

 
 

Kärsämäen Sydänyhdistys ry. 
 

Lokakuun sydänkerhot Konttilassa  

ma 6.10.2014 klo 11-13 ja  

ma 20.10.2014 klo 11-13.  

Kerho on avoin tapaamispaikka kaikille sydämensä terveydestä kiinnostuneille. Tervetuloa! 

 

 

5. TEKNINEN TOIMISTO 
 

Kärsämäen Vesihuolto Oy 
 
Vesimittariluenta on parhaillaan käynnissä ja toivomme vesimittarilukemat syyskuun loppuun mennessä. 
Lukeman voi ilmoittaa joko laitetulla vesimittarilukukortilla tai suoraan Vesihuolto Oy:n kotisivuille, osoite 
www.karsamaenvesihuolto.fi kohtaan vesimittari.  
 
Yhteystiedot: Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki. Kotisivut: www.karsamaenvesihuolto.fi  
Martti Lampela 044 - 445 6821, martti.lampela@karsamaki.fi, Jari Heinonen 044 - 445 6987. 
 

 

6. MAASEUTUTOIMISTO 
 

Viljavuusnäytteet ja lanta-analyysi 

 

Ympäristötukeen sitoutuneella tilalla kaikista viljelyssä olevista lohkoista on oltava voimassa oleva 

viljavuustutkimus. Viljavuusnäytteet ovat voimassa viisi vuotta (puutarhakasveilla kolme vuotta). Tarkasta 

näytteiden voimassaolo ja että näytteitä on riittävästi (yli 0,5 ha lohkolta oma näyte). Viljelemättömiltä 

lohkoilta ja raivioilta on otettava viljavuusnäyte sinä kasvukautena, kun ne otetaan viljelykäyttöön. 

Kotieläintiloilla on tehtävä lanta-analyysi, joka on voimassa viisi vuotta.  

Maanäyte- ja lanta-analyysirasioita saa maaseututoimistosta.  

 

Eläinten hyvinvoinnin tuen asiakirjat ja tärkeitä päivämääriä vuoden 2014 tukeen 

 

Tilat jotka ovat sitoutuneet eläinten hyvinvoinnin tukeen on jätettävä 1.5.2014 - 30.4.2015 välisenä aikana 

tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä ja terveydenhuoltosuunnitelmasta asiakirjat 14.5.2015 mennessä kunnan 

maaseututoimistoon. Terveydenhuoltokäynneillä tarkoitetaan terveydenhuoltosopimukseen liittyviä ja siinä 

sovittuja käyntejä. Nämä asiakirjat ovat vuoden 2014 eläinten hyvinvoinnintuen maksun peruste.  

Jos tilalla on tehty uusi terveydenhuoltosopimus tai sopimusta on muutettu, on se toimitettava kuntaan 10 

työpäivän kuluessa. Kunnassa tulisi olla toimitettuna aina voimassa oleva eläinlääkärin kanssa tehty sopimus. 

 

Nämä asiakirjat on hyvä tuoda kuntaan heti silloin kun ne on laadittu. Vipu palvelussa voi myös itse käydä 

tarkistamassa mitä lomakkeita on jättänyt ja milloin.  

 

Tilan olosuhteiden muutokset 

 

Ympäristötukeen, luonnonhaittakorvaukseen ja eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneen viljelijän on 

ilmoitettava 10 työpäivän kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaista tuen saajaa, sitoumusta 

http://www.karsamaenvesihuolto.fi/
http://www.karsamaenvesihuolto.fi/
mailto:martti.lampela@karsamaki.fi
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tai maatilaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa tukien maksuun. Tällaisia 

muutoksia ovat esimerkiksi koko tilan myynti tai vuokraus ja kotieläintuotannon lopettaminen. 

 

Lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistukisopimus 

 

Jos tila on tehnyt erityistukisopimuksen lietelannan sijoittamisesta peltoon, on tukea haettava 31.10. 

mennessä Ely-keskuksesta.  

Huom. Jos sopimus päättyy 30.9.2014, tukea maksetaan 30.9.2014 mennessä levitetystä lietteestä. 

 

 

7. TAPAHTUMAKALENTERI 
 

Tapahtumakalenteri löytyy nykyisin kunnan internetsivuilta osoitteesta: 

http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri 

 

VOIT ILMOITTAA OMAT TAPAHTUMASI KALENTERIIN SEURAAVASTI: 

 

Tapahtumakalenterin alla on linkki, josta pääset lomakkeeseen.  

 

Lomakkeeseen täytetään seuraavat tiedot: 

- Tapahtuman nimi 

- Ilmoittajan nimi (ei näy tapahtuman kuvauksessa) 

- Ilmoittajan puhelinnumero (ei näy tapahtuman kuvauksessa) 

- Tapahtuman aika 

- Tapahtuman kuvaus 

 

Ylläpito tarkistaa tapahtumat ennen julkaisemista. 

 

 

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy myös palautelomake, jonka avulla voit kätevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 

 

 

Seuraavan kuntainfon aineisto MA 20.10.2014 osoitteeseen karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri
http://www.karsamaki.fi/palautelomake
mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi

